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حركة االسهم
النقد الدولي يجدد صندوق األزمات 

خمس سنوات أخرى

تعليق جهود اتفاقية الشراكة 
عبر المحيط الهادي

البنك األهلي في عدن يطرح الدوالر لتوفير السيولة

تزايد الغضب في الهند لبطء البنوك 
في صرف األموال

توقعات ارتفاع التضخم في أمريكا 
تقود الدوالر ألفضل أسبوع في عام

جمل�س  �إن  �ل���دويل،  �لنقد  �صندوق  ق��ال 
�لأزمات  �إد�رته و�فق على جتديد �صندوق 
دولر ملدة  مليار   250 يبلغ حجمه  �لذي 
نوفمرب   17 يف  تبد�أ  �أخرى  �صنو�ت  خم�س 

ت�رشين �لثاين.
وقال �ل�صندوق �إن �صندوق �لأزمات �لذي 
يت�صمن م�صاهمات من 38 دولة من �لدول 
ُيجدد  بال�صندوق  ث��ر�ًء  �لأك��ر  �لأع�صاء 

�صنويا منذ عام 1998.
با�صم  �ملعروف  �لأزمات  �صندوق  ويهدف 

توفري  �إىل  �جلديدة"  �لإقر��س  "ترتيبات 
جمابهة  �أو  ل��ت��ايف  �إ�صافية"؛  م���و�رد 
�أو  �ل��دويل  �لنقدي  �لنظام  يف  تدهور  �أي 
للتعامل مع و�صع ��صتثنائي ي�صكل تهديد� 

ل�صتقر�ر هذ� �لنظام".
�لإق��ر����س  "ترتيبات  حجم  زي��ادة  ومت��ت 
عليه  كان  ما  �أمثال  ثاثة  �إىل  �جلديدة" 
حدثت  �لتي  �ملالية  �لأزم��ة  �آثار  ملجابهة 
عام 2009-2008، ثم �أعيد بعد ذلك �إىل 
�لنقد  �صندوق  ز�د  �أن  بعد  �حلايل  م�صتو�ه 
من  �لإقر��س  على  �لعادية  قدرته  �لدويل 

خال زيادة ح�ص�س �مل�صاهمة.

علقت �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما 
جهودها للح�صول على مو�فقة �لكونغر�س 
�آ�صيا  مع  �حل��رة  للتجارة  �تفاقيته  على 
�لرئي�س �ملنتخب دونالد تر�مب  قبل تويل 
م�صري  �إن  �جلمعة  ي��وم  قائلة  �لرئا�صة، 
يف  �لهادي  �ملحيط  عرب  �ل�رشكة  �تفاقية 
يد تر�مب و�أع�صاء �لكونغر�س �جلمهوريني.
�أوباما  �إن  �أي�صا  �لإد�رة  م�صوؤولو  وق��ال 
�ل��دول  لزعماء  �لو�صع  ���رشح  �صيحاول 

�لإحدى ع�رشة �لأخرى يف �تفاقية �ل�رش�كة 
عندما  �لأ�صبوع  هذ�  �لهادي  �ملحيط  عرب 

يح�رش قمة �إقليمية يف بريو.
�ملمثل  ومكتب  �أوباما  �إد�رة  وزر�ء  وكان 
على  ي�صغطون  �لأم��ري��ك��ي  �ل��ت��ج��اري 
لإج��ازة  �أ�صهر  منذ  �لكونغر�س  �أع�����ص��اء 
�لتفاقية �لتي ت�صم 12 دولة خال جل�صة 
فوز  ولكن  �لنتخابات،  عقب  �لكونغر�س 
تر�مب �ملفاجئ يف �لنتخابات، و�حتفاظ 
�لكونغر�س  يف  بالأغلبية  �جلمهوريني 

�أحبط هذه �خلطط.

�لبنك  -وه��و  �ليمني  �لأهلي  �لبنك  ق��ال 
للدولة  بالكامل  �ململوك  �لوحيد  �لتجاري 
مبالغ  �لأح���د،  �صيطرح،  �إن��ه  �ليمن-  يف 
عرب  �ملحلية  �ل�صوق  يف  للبيع  ب��ال��دولر 
�إىل توفري  مز�يدة عامة، يف خطوة تهدف 
�لتي  �ملحلية  �لعملة  من  نقدية  �صيولة 

تعاين من �أزمة خانقة يف �صنعاء وعدن.
�لرئي�س  -ومقره  �لأهلي  �لبنك  و�أ�صاف 

بيان  يف  �لباد-  جنوب  يف  عدن  مدينة 
طلب  على  وبناًء  �أن��ه  �جلمعة  ي��وم  ن�رشه 
مبالغ  يعر�س  خمت�صة  حكومية  جهات 
للر�غبني  �لعلني  باملز�د  للبيع  بالدولر 
�ل�رش�فة  وحم��ات  و�رشكات  �لتجار  من 

و�لبنوك �لتجارية.
�أو  �لأم����و�ل  ه��ذه  ق��در  �لبنك  ي��ح��دد  ومل 
ُن�رشت  �إخبارية  تقارير  �أن  �إل  م�صدرها، 
مطار  �إىل  و�صلت  �أم��و�ل  �إن  قالت  �أخ��ري�، 

عدن �لدويل قبل �أيام.

�لوقت  يف  �لهند،  يف  �لغ�صب  ت�صاعد 
�لذي وجدت فيه �لبنوك �صعوبة بالغة يف 
�لتي تكالبت  �رشف مبالغ نقدية للجماهري 
عليها بعدما �صحبت �حلكومة �أور�قا نقدية ذ�ت 
�إىل �لك�صف  فئة عالية يف خطوة �صادمة تهدف 
�أعني  عن  خمباأة  �ل��دولر�ت  مبليار�ت  ث��رو�ت  عن 

�صلطات �ل�رش�ئب.
ووقف مئات �لآلف �أمام �لبنوك لليوم �لثالث و�نتظرو� 
ل�صاعات طويلة يف حماولة ل�صتبد�ل �أور�قهم �لنقدية فئة 

�ألغيت �لأ�صبوع �ملا�صي. 500 و1000 روبية �لتي 
ومتثل هذه �لأور�ق �أكر من 80 يف �ملئة من �لعملة �ملتد�ولة، 
من  كبرية  قطاعات  بتعطيل  وهدد  نقد،  دون  �ملايني  جعل  ما 

�لقت�صاد.
�لوزر�ء  رئي�س  وخ�صم  دلهي  وزر�ء  رئي�س  كيجريو�ل  �أرفيند  وقال 
ناريندر� مودي "هناك فو�صى يف كل مكان"، و�أ�صاف �أن �خلطوة �لتي 
�لذين  �لأغنياء  وجد  بينما  و�لعمال،  �لفقر�ء  حياة  قلبت  مودي  �تخذها 

��صتهدف مودي ثرو�تهم ثغر�ت لالتفاف على �لقو�عد �جلديدة.
�صتاندرد  بنك  فروع  لأحد  �لزجاجية  �لأبو�ب  وقرعو�  �لنا�س  �أ�صو�ت  وعلت 

�إن  �لدخول، قائلني  �لأمن من  ت�صارترد بجنوب دلهي بعدما منعهم حر��س 
هناك �أعد�د� كبرية يف �لد�خل.

يعاين  فيما  لليابان،  �حلالية  زيارته  فانتقدو�  مودي  على  �آخرون  و�نقلب 
�أنه  ذكر  بر�بهات كومار وهو طالب جامعي  وقال  �لد�خل.  �أبناء وطنه يف 
ق�صى �صت �صاعات منتظر� "يركب هو �لقطار�ت فائقة �ل�رشعة يف �ليابان، 

بينما يقرع كبار �ل�صن هنا �أبو�ب �لبنوك طلبا للنقود".
و�أ�صاف "�رتكب خطاأ فادحا".

لكن مودي قال �إنه �صيو��صل �حلرب على �لف�صاد و�لتهرب �ل�رشيبي حتى و�إن 
��صتدعى ذلك فح�س �صجات ترجع لعقود.

وقال يف كلمة �أمام �جلالية �لهندية مبدينة كوبي �ليابانية "�إذ� مت �كت�صاف 
تلك �لأمو�ل �ملخفية خال حملة �لتطهري �حلالية ف�صيجري فح�س ح�صابات 
�ملتهربني من �ل�رش�ئب باأثر رجعي حتى تاأريخ ��صتقال �لباد عام 1947، 

و�إن لزم �لأمر �صاأ�صتاأجر �أنا�صا لهذه �ملهمة".
�أن مرحلة �لنتقال �إىل  �أن �لنا�س تو�جه م�صاعب، حيث  �أنه يدرك  و�أ�صاف 
ثقته يف  �أبدى  لكنه  ز�لت جارية،  ما  �لبنكنوت  �أور�ق  من  �جلديدة  �ل�صل�صلة 
�لهند  ولتخلي�س  �لف�صاد،  على  �حلرب  �إطار  بقر�ر جاء يف  �ملو�طنني  �لتز�م 

من فقر مزمن.
وقال وزير �ملالية �آرون جايتلي يوم �ل�صبت �إن �صبط �أجهزة �ل�رشف �لآيل 
بحيث تتمكن من �رشف �أور�ق �لبنكنوت �جلديدة �صي�صتغرق وقتا، و�أ�صاف 

"هي عملية �صخمة �صت�صتغرق وقتا".

�رتفع �لدولر �إىل �أعلى م�صتوى يف ت�صعة �أ�صهر �أمام �صلة من �لعمات 
�لرئي�صية، و�صجل �أف�صل �أد�ء �أ�صبوعي يف عام مع مر�هنة �مل�صتثمرين 
�صتقود  تر�مب  دونالد  �ملنتخب  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  �أن  على 

�لت�صخم يف �لوليات �ملتحدة �إىل �لرتفاع.
غري  �ملهاجرين  برتحيل  تر�مب  مقرتحات  �أن  �مل�صتثمرون  ويتوقع 
�إجر�ء�ت حتفيز  ،وتبني  �حلرة  �لتجارة  �تفاقات  وتقلي�س  �ل�رشعيني، 

مايل �صخم �صتوؤدي �إىل �رتفاع معدل �لت�صخم.
�ملك�صيكي  و�لبي�صو  �ل�صيني  �ليو�ن  �أمام  مكا�صبه  �ل��دولر  عزز  كما 
�لأ�صو�ق  تعاين  باأن  توقعات  بفعل  تاأريخية  م�صتويات  �إىل  لي�صل 
على  �ملنطوي  خطابه  تر�مب  حول  ما  �إذ�  غريها  من  �أكر  �لنا�صئة 
�إجر�ء�ت حماية �إىل فعل. وحددت �ل�صني �صعر �ليو�ن بانخفا�س جديد 
قدره 0.2 باملئة عند 6.8120 يو�ن للدولر، يف حني بلغت �لعملة 

�ل�صينية 6.85 يو�ن للدولر يف �لأ�صو�ق �خلارجية.
بلغ  قيا�صيا  م�صتوى  لي�صجل  باملئة  ثاثة  �ملك�صيكي  �لبي�صو  وهبط 
مار�س  منذ  م�صتوى  �أدنى  �إىل  �ليورو  للدولر. وهبط  بي�صو   21.395
�آذ�ر �أمام �لدولر، �إذ لم�س 1.0836 دولر، يف حني �نخف�س �لدولر 
�لكندي 0.5 باملئة �أمام �لعملة �لأمريكية، م�صجا �أدنى م�صتوى منذ 

�أو�خر فرب�ير �صباط.

أوبك تقر بزيادة انتاجها وتشير لفائض أكبر في السوق النفطية

)�أوب��ك(،  للبرتول  �مل�صدرة  �لبلد�ن  منظمة  �أعلنت 
�لأول  �أكتوبر ت�رشين  �لنفط ز�د يف  �إنتاجها من  �أن 
�لتي  �لأع�صاء  �ل��دول  بقيادة  قيا�صي  م�صتوى  �إىل 
�ملنظمة  تبذلها  جهود  �أي  م��ن  باإعفائها  ت��اأم��ل 
بال�صوق  �أكرب  �إىل فائ�س  ي�صري  �لإمد�د�ت مبا  لكبح 

�لعاملية يف �لعام �ملقبل.
وذكرت �أوبك يف تقرير �صهري �أنها �صخت 33.64 
لبيانات  وفقا  �ملا�صي  �ل�صهر  يوميا  برميل  مليون 
 240 بزيادة  ثانوية  �ملنظمة من م�صادر  جمعتها 

�ألف برميل يوميا عن �صبتمرب �أيلول.
من  �أكرب  بال�صوق  فائ�س  �إىل  �أوبك  بيانات  وت�صري 
ذلك �لذي ك�صفت عنه وكالة �لطاقة �لدولية، وت�صلط 
يف  �ملنظمة  تو�جه  �لتي  �لتحديات  على  �ل�صوء 

م�صاعيها لتقييد �لإنتاج. ونزل �لنفط عن 45 دولر� 
�صجله  �لذي  دولر�   54 قرب  م�صتو�ه  من  للربميل 
�صبتمرب  يف  مبا�رشة  �أوبك  �تفاق  عن  �لإعان  عقب 

�أيلول.
ومل ت��ت��ط��رق �أوب����ك ك��ث��ري� ل��ل��ف��وز غ��ري �مل��ت��وق��ع 
�لرئا�صة  �نتخابات  يف  تر�مب  دونالد  للجمهوري 
�صهدت  �لعملة  �أ�صو�ق  �ن  بالقول  مكتفية  �لأمريكية 
توقعاتها  على  �ملنظمة  و�أبقت  "كبرية"،  تقلبات 
 2017 يف  و�لعاملي  �لأمريكي  �لقت�صادي  للنمو 

دون تغيري.
وقالت �أوبك يف �لتقرير "�لبيانات �لتي �صت�صدر على 
ت�صمح  �أو�صح  �صورة  �صتقدم  �ملقبلة  �لأ�صهر  مدى 
باإلقاء نظرة �أكر تف�صيا على �لو�صع �لقت�صادي 

�لأمريكي وخ�صو�صا بعد �لنتخابات �لأخرية".
لتو�زنها  �ل�صوق  ��صتعادة  وترية  ت�رشيع  �أجل  ومن 

يوم  باجلز�ئر  ُعقد  �جتماع  خ��ال  �أوب���ك  �تفقت 
ما  �إىل  �لإم��د�د�ت  خف�س  على  �أيلول  �صبتمرب   28
يوميا،  برميل  مليون  و33  مليون   32.50 بني 
خال  �لتفاق  تفا�صيل  با�صتكمال  �ملنظمة  وتاأمل 

�جتماعها يف 30 نوفمرب ت�رشين �لثاين.
وقد توؤدي �لبيانات �جلديدة لإنتاج �أوبك �إىل تعقيد 
كيفية  بخ�صو�س  �ملنظمة  �أع�صاء  بني  �ملحادثات 
خ��رب�ء  و�صيلتقي  عليه،  �ملتفق  �خلف�س  تقا�صم 
�ملنظمة ملناق�صة هذ� يف 25 نوفمرب ت�رشين �لثاين 
ويف 28 من �ل�صهر ذ�ته �صيلتقون م�صوؤولني من دول 
من خارج �ملنظمة ح�صبما قال �لأمني �لعام لأوبك 

حممد باركيندو يوم �لثنني.
�أكتوبر  يف  �لإم���د�د�ت  منو  �إن  �أوب��ك  تقرير  ويقول 
ت�رشين �لأول يرجع يف معظمه �إىل ليبيا ونيجرييا 
و�لعر�ق، وهي دول �أع�صاء ت�صعى لإعفائها من �أي 

تخفي�س؛ ب�صبب �ل�رش�ع، كما ز�د �إنتاج �إير�ن �لتي 
ت�صعى لاإعفاء �أي�صا؛ ب�صبب �نخفا�س �إنتاجها جر�ء 

�لعقوبات �لغربية.
لر�صد  �لبيانات  من  مبجموعتني  �أوب��ك  وت�صتعني 
دول��ة  ك��ل  تقدمها  �لتي  �لأرق���ام  وهما  �إنتاجها 
�مل�صادر  تقدمها  �لتي  وتلك  �لأع�صاء  دولها  من 
يف  متخ�ص�صة  �إعام  و�صائل  بينها  ومن  �لثانوية، 
متابعة �لقطاع، ويرجع �ل�صبب يف ذلك �إىل خافات 

قدمية ب�صاأن �لكميات �لتي ت�صخها كل دولة فعليا.
مليون   3.92 �صخت  باأنها  �أوب��ك  �إي��ر�ن  و�أبلغت 
برميل يوميا يف �أكتوبر ت�رشين �لأول، بينما قدرت 
�مل�صادر �لثانوية �لإنتاج عند 3.69 مليون برميل 
يوميا، وترى �إير�ن �أنها �إذ� �صاركت يف �تفاق �أوبك 
على تقلي�س �لإمد�د�ت ف�صيكون �لأن�صب لها خف�س 

�لإنتاج من �مل�صتوى �لأعلى.

�لبيانات  لإ�صافة  معدل  تقرير�  �أوب��ك،  و�أ�صدرت 
يف  �صككت  -�لتي  بغد�د  و�أبلغت  بالعر�ق،  �خلا�صة 
�لثانوية-  �مل�صادر  قدمتها  �لتي  �لبيانات  دقة 
��صتقر  �لأول  ت�رشين  �أكتوبر  يف  �إنتاجها  �أن  �أوبك 
عند 4.77 مليون برميل بزيادة 210 �آلف برميل 

يوميا عن تقدير�ت �مل�صادر �لثانوية.
�لتي تظهر  �لتقارير  �أحدث  �جلديد هو  �أوبك  وتقرير 
ووفقا  جديدة،  قيا�صية  مل�صتويات  �لإنتاج  و�صول 
ملر�جعة �أجرتها رويرتز لتقارير �أوبك �ل�صابقة فاإن 
�لأعلى  �لأول هو  �أكتوبر ت�رشين  �إنتاج �ملنظمة يف 

منذ عام 2008 على �لأقل.
لإم���د�د�ت  توقعاتها  �أوب��ك  خف�صت  �لتقرير  ويف 
�ملعرو�س من خارجها هذ� �لعام لكنها قدرت منو 
�ألف برميل يوميا   230 2017 عند  �ملعرو�س يف 

دون تغيري يذكر عن �ل�صهر �ل�صابق.

�مل�صدرة  �ل��ب��ل��د�ن  ملنظمة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  وق���ال 
للبرتول )�أوبك( حممد باركيندو، يف وقت �صابق، �إن 
�ملنظمة ملتزمة باتفاق مت �لتو�صل �إليه يف �جلز�ئر 
و�أ�صاف  �لنفط.  �إنتاج  خلف�س  �أيلول  �صبتمرب  يف 
موؤمتر  خال  لل�صحفيني  ت�رشيحات  يف  باركيندو 
يف �أبوظبي �أن �ل�صوق �صت�صتعيد تو�زنها يف 2017 
مع تطبيق �لتفاق، ورد� على �صوؤ�ل حول ما �إذ� كان 
�لع�صو يف �ملنظمة يف  يتوقع م�صاركة رو�صيا غري 
خف�س �لإنتاج �أو تثبيته قال �لأمني �لعام "رو�صيا 

معنا لن �أك�صف عن تفا�صيل".
�ملا�صي  �ل�صهر  فيينا  يف  �أوب��ك  م�صوؤولو  و�لتقى 
خف�س  �إىل  �لر�مية  �جلز�ئر  خطة  تفا�صيل  لو�صع 
�إىل �تفاق. ويعقد  �لإنتاج لكنهم ف�صلو� يف �لتو�صل 
من  �لثاثني  يف  �أوب��ك  ل���وزر�ء  �لتايل  �لجتماع 

ت�رشين �لثاين.

فيينا- متابعة

السعودية تخصص 26.7 مليار دوالر 
لتسوية مستحقات القطاع الخاص

ك�صفت وكالة رويرتز، �أن �حلكومة �ل�صعودية خ�ص�صت 100 
�مل�صتحقة  �لديون  ل�صد�د  دولر(  مليار   26.7( ريال  مليار 
عليها ل�رشكات �لقطاع �خلا�س بعد تاأخر �ملدفوعات لأ�صهر.

ويف خطوة تهدف للحد من عجز �ملو�زنة �ل�صخم �لناجم عن 
�أكرب م�صدر للنفط  �لنفط قل�صت حكومة �ململكة  �أ�صعار  تدين 
�مل�صتحقة  �ملدفوعات  علقت  �أو  وخف�صت  �لإنفاق  �لعامل  يف 
بل  �ل�صحية،  �لرعاية  وقطاع  �مل��ق��اولت  ل�رشكات  عليها 
ولبع�س �مل�صت�صارين �لأجانب �لذين �صاهمو� يف ر�صم مامح 

�إ�صاحاتها �لقت�صادية.
غري �أن تاأخر �ملدفوعات �أحلق �رشر� بالغا ببع�س �ل�رشكات، 
ما �أدى �إىل تباطوؤ �لقت�صاد، وقالت �حلكومة يف وقت �صابق 

هذ� �لأ�صبوع �إنها �صت�صدد كافة �مل�صتحقات �ملتاأخرة 
بحلول نهاية �لعام �حلايل.

ومل تك�صف �ل�صلطات عن �إجمايل حجم �مل�صتحقات 
قدرو�  �خلا�س  بالقطاع  حمللني  لكن  �ملتاأخرة، 

�أنه قد ي�صل لع�رش�ت �ملليار�ت من �لدولر�ت.
تعميم  باأنها  و�صفت  �لتي  �لوثيقة  وق��ال��ت 

�ملالية  وز�رة  و�أ���ص��درت��ه��ا  جد�"  "عاجل 
جلميع �جلهات �حلكومية �إن مر�صوما ملكيا 
�لإج��ر�ء�ت  "باتخاذ  �ملالية  وزي��ر  فو�س 

�ملبالغ  ل�����رشف  �ل��ازم��ة  و�ل��رتت��ي��ب��ات 
ل���اإج���ر�ء�ت  �مل�صتكملة  �مل�صتحقة 
�مل��ايل  �ل��ع��ام  نهاية  �إىل  �لنظامية 

يتم  م��ا  ي��ت��ج��اوز  �أل  على  �حل����ايل.. 
�رشفه عن 100 مليار ريال".

و�أ�صافت �أن �لأمو�ل �صيتم �رشفها 
�لأع��و�م  �إي���ر�د�ت  فو�ئ�س  "من 
�ملالية �ملا�صية"، لكنها مل تذكر 

تتوقع  �حلكومة  كانت  �إن  ما 
�لأم��و�ل  جميع  دف��ع  بالفعل 
�ملخ�ص�صة ل�صد�د �ملتاأخر�ت 

و�لبالغة 100 مليار ريال.
على  �إن  �لوثيقة  وتقول 

�لأج����ه����زة �حل��ك��وم��ي��ة 
�رشف  طلبات  ت�صجيل 
�مل�������ص���ت���ح���ق���ات يف 

�لإلكرتونية  �لبو�بة 
وز�رة  �أعدتها  �لتي 

حل�رش  �مل��ال��ي��ة 
�مل�����ص��ت��ح��ق��ات 
"يف  وذل���������ك 

تزيد  ل  م���دة 
ع����ن ث��اث��ة 
 . " بيع �صا �أ

كان وزير 

�أكد يوم �خلمي�س عزم �حلكومة �صد�د  �ملالية حممد �جلدعان 
جميع �مل�صتحقات �ملتاأخرة للقطاع �خلا�س "يف �أقرب وقت 
مليار�ت  �إىل  ي�صل  قد  �ملدفوعات  �إجمايل  �أن  مقدر�  ممكن"، 

كثرية من �لدولر�ت.
2016 عجز�  وتوقعت �حلكومة يف خطتها �لأ�صلية ملو�زنة 
 367 326 مليار ريال، بعد ت�صجيل عجز قيا�صي بلغ  قدره 

مليار ريال يف 2015.
ويتوقع حمللون باململكة �أن يقل عجز �لعام �حلايل كثري� عن 
�لتقدير�ت �لأ�صلية، ومن �ملنتظر �لإعان عن عجز هذ� �لعام 

يف �أو�خر �ل�صهر �ملقبل مع خطة مو�زنة 2017.
هذ�  نهاية  بحلول  ريال  مليار   100 �حلكومة  �رشفت  و�إذ� 
من  �لكثري  توقعات  يتجاوز  قد  �مل��و�زن��ة  عجز  ف��اإن  �لعام 

�ملحللني ورمبا يقارب 250 مليار ريال �أو يزيد.

واشنطن- متابعةالرياض- متابعة

واشنطن- متابعة

عدن- متابعة

نيويورك-  متابعةنيودلهي- متابعة
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